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Overdragelsesskema – Byg til Drift 
 

Bygningsdele med skærpet tilsyn og øget vedligeholdelse 

 
I forbindelse med 1 års og/eller 5 års eftersynet for nærværende afdeling og byggesag, har Bygge- 

skadefonden (BSF) stillet krav om skærpet tilsyn og øget vedligeholdelse i den 20-årige dæk- 

ningsperiode. 

 
 
 

Afd. nr. og navn 3071 Kløvermarken 

Byggesagsnavn Nybyggeri 

Dækningsperiode * 28.02.2003 – 28.02.2023 

* BSF’s dækningsperiode gælder i 20 år fra aflevering af byggeriet. 

 
 

 
Det skærpede tilsyn gælder for følgende bygningsdele: 

(kopier evt. skema i tilfælde af krav for flere bygningsdele) 

 
 

1. Bygningsdel 

(type og placering) 

 
Emne 1: Fundamenter/sokkel 

 

 

Krav er stillet 

på baggrund af 

1 års eftersyn (sæt x) 5 års eftersyn (sæt x) 

 

X 
 

X 

 

 
Beskrivelse af krav 

Manglende dokumentation for kvalitetssikring og kontrol af 

det udførte. Der er registreret byggetekniske svigt eller 

byggeskader. 

Der forekommer mindre revner på bygningerne - flere 

steder med hult pudslag. 

 

Kræver skærpet tilsyn samt øget vedligehold grundet 

fjernelse af løst puds og revner på sokkel. 

 

 

Hyppighed tilsyn ** 1 x årligt 

Omfang af tilsyn ** 20 % af bygningsdele 
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2. Bygningsdel 

(type og placering) 

 
Emne 2: Bærende og stabiliserende konstruktioner 

 

Krav er stillet 

på baggrund af 

1 års eftersyn (sæt x) 5 års eftersyn (sæt x) 

 

X 
 

X 

 
 
 
 

 
Beskrivelse af krav 

Ved 1-års eftersynet blev der konstateret væsentlige bygge- 

tekniske svigt i de skjulte konstruktive samlinger mellem de 

lette tag- og vægelementer. Afhjælpning blev udført af entre- 

prenør. Der foreligger dog ikke dokumentation for afhjælpning. 

Der mangler ligeledes dokumentation for kvalitetssikring og 

kontrol af det udførte. 

Der er ikke konstateret svigt ved 5-års eftersynet. Dokumenta- 

tion mangler fortsat. 

Kræver skærpet tilsyn. 
 
 
 

Hyppighed tilsyn ** 1 x årligt 

Omfang af tilsyn ** 20 % af bygningsdele 

 
 

3. Bygningsdel 

(type og placering) 

 
Emne 3: Ydervægge 

 

 

Krav er stillet 

på baggrund af 

1 års eftersyn (sæt x) 5 års eftersyn (sæt x) 

 

X 
 

X 

 
 
 
 
Beskrivelse af krav 

Manglende dokumentation for kvalitetssikring og kontrol af 

det udførte. Der er registreret byggetekniske svigt eller bygge- 

skader i de inspicerbare bygningsdele under emnet:  

Uopvarmede udestuer: for lille frisklufttilførsel via friskluftven- 

tiler i boligerne. 

Kræver øget vedligehold og skærpet tilsyn. 
 
 
 

Hyppighed tilsyn ** 1 x årligt 

Omfang af tilsyn ** 20 % af bygningsdele 
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4. Bygningsdel 

(type og placering) 

 
Emne 4: Tage 

 

 

Krav er stillet 

på baggrund af 

1 års eftersyn (sæt x) 5 års eftersyn (sæt x) 

 

X 
 

X 

 

 
Beskrivelse af krav 

Der er registreret byggetekniske svigt eller byggeskader: 

Tagdækningen: svigt med manglende skruer flere steder på 

tagfladen og på udhæng. Hjørnesamlinger er generelt ikke 

tætte, og der er nedbrud på afstandslister ved nr. 204 og 206.  

Inddækningen sidder løst flere steder på tagdækning på 

bygningerne nr. 208 til 200 og leder ikke vandet korrekt væk 

fra bygningen. Der mangler skumtætningsklods ved kip flere 

steder 

 
Kræver øget vedligeholdelse og skærpet tilsyn. 
Ændre/udbedre samtlige hjørnesamlinger (alu-profiler), så 
samlestykkerne sidder inderst i samlingen, og overstykket skal 
tilpasses, så de dækker samlingen korrekt. Fastgøre 
tagdækning med rette skruer, hvor der mangler. Fastgøre 
inddækning så det leder vandet korrekt væk fra bygningen og 
påføre/montere evt. alu-profiler, så facaden bliver lukket.  
Montere ny skumtætningsklods, hvor der mangler.  
 

Hyppighed tilsyn ** 1 x årligt 

Omfang af tilsyn ** 100 % af bygningsdele 

 
 

5. Bygningsdel 

(type og placering) 

 
Emne 5: Vådrum 

 

 

Krav er stillet 

på baggrund af 

1 års eftersyn (sæt x) 5 års eftersyn (sæt x) 

 

X 
 

X 

 
 

Beskrivelse af krav 

Manglende dokumentation for kvalitetssikring og kontrol af 

det udførte, bl.a. vådrumsmembran. Der er registreret 

byggetekniske svigt eller byggeskader i de inspicerbare byg- 

ningsdele under emnet. Elastiske fuger er ved at slippe flere 

steder. (udtjent normal levetid efter godt 20 år) 

Kræver skærpet tilsyn. 

 

Hyppighed tilsyn ** 1 x årligt 

Omfang af tilsyn ** 20 % af bygningsdele 
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6. Bygningsdel 

(type og placering) 

 
Emne 6: Afløb i jord og bygning 

 

 

Krav er stillet 

på baggrund af 

1 års eftersyn (sæt x) 5 års eftersyn (sæt x) 

  

X 

 

 
Beskrivelse af krav 

Der er registreret byggetekniske svigt eller byggeskader: 

Forekomst af vand i nr. 236, som var ved at blive 

udbedret på dagen.  

 Kræver øget vedligeholdelse og skærpet tilsyn. 

 

 

 

 

Hyppighed tilsyn ** 1 x årligt 

Omfang af tilsyn ** 20 % af bygningsdele 

 
 
 

 

6. Bygningsdel 

(type og placering) 

 
Emne 7: Vand, varme og ventilation 

 

Krav er stillet 

på baggrund af 

1 års eftersyn (sæt x) 5 års eftersyn (sæt x) 

 

 
 

X 

 
 
 
 
 

Beskrivelse af krav 

Der er ikke registreret væsentlige byggetekniske svigt eller 

byggeskader: 

Fordelerrør til vand er svært tilgængelige.  

Fugtmåler er placeret under installationer med 

undtagelse, hvor beboer har fjernet den. 

Kræver øget vedligeholdelse og skærpet tilsyn. 

 

 

 

 

Hyppighed tilsyn ** 1 x årligt 

Omfang af tilsyn ** 20 % af bygningsdele 

 

** Hyppighed og omfang af tilsyn kan variere over den 20-årige dækningsperiode. Skal revurderes ud fra en byggetek- 

nisk vurdering ved hvert tilsyn. Den angivne værdi er et anbefalet udgangspunkt. 


